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 : چکیده

بیعی دارد. از طگیری در حفظ منابع کشاورزی آثار چشمصنعت تکنیک های جدید در  استفاده از               

اده شت استفبطور وسیع در همه مراحل کاشت، داشت و بردا  جمله تکنیکهایی که می تواند در بخش کشاورزی

ای در و ماهواره سنجش از دور و یا سنجش از دور هوایی .می باشد GIS نمود؛ استفاده از تصاویر ماهواره ای و

ستفاده از های موثر در کنترل گیاهان و افزایش عملکرد محصول است. با اکشاورزی دقیق امروزه یکی از تکنیک

بینی دقیقی از عملکرد محصول را بدست آورد. های گیاهی را بررسی نموده و پیشتوان شاخصها میتکنیکاین 

با بررسی  توانرا میتخمین تنش آبی  های هرز و همچنینزدگی محصوالت کشاورزی، کنترل علفتشخیص آفت

ای صورت موردی و مکانی بر به واز دور محصوالت بررسی نموده ای و هوایی و سنجش دقیق تصاویر ماهواره

 و مشاهده ر گرفترد مطالعه قراگیری نمود. در این مقاله موارد فوق به صورت اجمالی موافزایش عملکرد تصمیم

ی توان در تشخیص آفت مرکبات، تصاویر حرارتی در تعیین تنش آبی و تاثیرگذار UAVگردید که تصاویر 

های سنجش از دور های هرز می توانند با استفاده از تکنیکفهای مکانی، طیفی و زمانی در تشخیص علتفکیک

داولی که در آن نتایج این مطالعه مروری بصورت ج مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج مطلوبی را حاصل نمود.

 های هرز و همچنین تخمین تنش آبیکنترل علف، زدگیتشخیص آفتهای مورد ارزیابی برای تمامی شاخص

 ارائه گردید. 

 

لکرد ای گیاهی، حفاظت خاک و آب، عمه، شاخصدقیق  کشاورزی سنجش از دور، کلمات کلیدی: 

 های هرزمحصول، علف
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های گیری از فناوریهرهمع را ملزم به باتمام جوناخواسته رشد روز افزون جمعیت و ارتقاء سطح کیفی زندگی نوع بشر، امروزه 

 نعتصه نمایند. برآورد رانیاز فزاینده افراد جامعه به مواد غذایی  بدین طریق بتوانندنوینی در صنعت کشاورزی کرده است تا 

نجش ساوری ز فنفاده انیازمند است ،به کشاورزی نوین نیلکشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی و ایجاد بسترهای الزم برای 

چنـد  و چند زمانهیر امکان اخذ تصاو ارزشمندی چون؛ ویژگیهایبرخورداری از سـنجش از دور بـه دلیـل فناوری  از دور است.

ز ار بسیاری د تواندمی ،از منطقه طیفـی، قابلیـت تفکیک مکانی و رادیومتریکی مناسـب و متنـوع، دیـد وسـیع و یکپارچه

ها و کاربردهای مبتنی بر سنجش از دور که در حوزه در این مقاله مروری، روش کاربردهای کشاورزی موثر واقع شود.

بینی محصوالت گیرند. پیشاند، مورد مطالعه و بررسی قرار میسازی سودبخشی محصوالت کشاورزی توسعه داده شدهبهینه

 ومورد بحث  که در مقاله حاضر ایی استکاربردههای هرز از جمله و کنترل علف گیاهان ی( )تنش آب کشاورزی، تعیین نیاز آبی

 گیرد.بررسی قرار می

 
 

 سنجش از دور  .2

ن بدون طح زمیاز دور علم، هنر و فناوری اخذ اطالعات قابل اعتماد درباره یک شئ، منطقه یا پدیده در س سنجش

باشد. جنده مییک سن تماس مستقیم با شئ، منطقه یا پدیده مورد مطالعه از طریق پردازش و آنالیز  داده های اخذ شده توسط

ترین طول موج عمده. گیردمی انرژی امواج الکترومغناطیسی صورت تفسیر گیری واخذ اطالعات در سنجش از دور با ثبت، اندازه

(، SWIRرمز طول موج کوتاه )ق(، مادون NIR(، مادون قرمز نزدیک )VISهای نور مرئی )کاربردی در سنجش از دور محدوده

ه مروز های سنجش از دوری بتکنولوژی، تعدد و قابلیت سنجنده پیشرفتبا . باشد( و باند مایکرویو میTIRمادون قرمز حرارتی )

و  )Active( فعالهای دو دسته سنجندهبه  انرژی؛ های سنجش از دوری از نظر منبعزمان بهبود یافته است. سنجنده

انرژی در  نبعبه مهایی هستند که های غیرفعال از آن دسته سنجندهسنجنده .شوندتقسیم می )Passive (های غیرفعالسنجنده

نبع منجنده خود دور فعال، س در سنجش از. نمایندبوده و  انرژی بازتاب شده یا منتشر شده از عوارض را ثبت می خورشید آنها

هر دو دسته  پردازد.انرژی نیز بوده و با ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیس در طول موجهای مشخص به ثبت اطالعات می

 های خاص خودشان به ابزار توانمندی در صنعت کشاورزی تبدیل شدهها و محدودیتال و غیرفعال با قابلیتسنجش از دور فع

)سنجش  سکوهای زمینی-1توان در سه دسته کلی؛ سنجش از دور را از حیث سکو مورد استفاده و شرایط کاری آن می است.

( دسته UAVر هوایی( که خود به دو سکو هواپیما و پهپاد )کو هوایی )سنجش از دوس -2از دور زمینی مبتنی بر طیف سنج(، 

 گیرند. ای( قرار میسنجش از دور ماهوارهسکو فضایی ) -3شود و بندی می

 

 سنجش از دور زمینی 

سنجش از دور زمینی مبتنی بر بکارگیری سنسورهایی است که در تماس بسیار نزدیک با سطح زمین هستند. مطابق با 

ابزارهای سنجش از دور زمینی برای پایش میدانی از عوامل تنش در مقیاس کوچک )سطح محدودی از  Jackson [1]نظر 

زمین( روشی بسیار کارآمد است. یکی از فاکتورهای محدودکننده سنجش از دور زمینی در مقایسه با سنجش از دور هوایی و 

، نیاز آبی ای گیاهان، تشخیص آسیب آفاتبینی حصول، نیازهای تغذیهی پایین آن در مناطق وسیع است. پیشای، کارآیماهوراه

 اند. های زمینی موفق عمل کردهسنجهای هرز، متداولترین مسائلی است که طیفو کنترل علف
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 سنجش از دور هوایی 

شدند. اما در شد که در هواپیماها نصب میسنجش از دور هوایی با سنسورهایی شناخته میقبل از ظهور پهپادها، تا 

معروف هستند، به ابزار جدید و متداول در سنجش از دور هوایی  UAVسالهای اخیر، هواپیماهای بدون سرنشین که به پهپاد و 

ت پرواز در ارتفاع پایین و سرعت پایین را داشته و وزن بوده و قابلیهزینه و سبکتبدیل شده است.پهپادها بطور معمول؛ کم

ساخته « انواع چرخشی»و « بال ثابت»های مختلف پروازی دارند. پهپادها در دو دسته کلی انعطاف پذیری باالی برای ماموریت

 توان یکی از آن دو یا ترکیب آنها را بکار برد. و به تناسب نیاز می [2]های خود را داشته شوند که هر کدام مزایا و محدودیتمی
 

 ایسنجش از دور ماهواره 

های نوع محصوالت کشاورزی، ارزیابی شرایط عمومی محصول، ای متداولترین ابزار برای تهیه نقشهاز دور ماهوراهسنجش

، به دلیل محدودیت توان تفکیک مکانیعمدتاٌ باشد. های مزارع و مدیریت آب و خاک میهای زراعی، پایش آفتارزیابی زمین

ای و جهانی( مناسب هستند. هر چند تعدد کاربردهای مناطق بزرگ )مقیاس منطقه بیشتر برای کاربردهایی در هاسنجنده این

ای بسیار باالست ولی نباید چنین تصور شود که این فناوری عاری از هرگونه محدودیتی است. از دور ماهوارهمبتنی بر سنجش

و اثرات اتمسفری و مناسب نبودن این فناروری در مزارع  [3]های سنجش از دوری از شرایط آب و هوایی تاثیرپذیری داده

عالوه  .[4, 2]ای در برخی از کاربردهاست از دور ماهورهکوچک )مقیاس محلی(، از مهمترین پارامترهای محدود کننده سنجش

و برای کاربردهایی که نیاز به پایش مکرر داشته )چندروزه( دوره زمانی بازدید مجدد باالیی عموماٌ ای بر این؛ تصاویر ماهواره

   . [2]کوتاه مدت باشد، مناسب نیستند 

 

 های گیاهی شاخص .3

در باندهای طیفی مختلف از  خاصیفتارهای ها، رو سایر بخش هاگداشتن یک سری مواد خاص در بر سببگیاهان به 

صوالً بازتاب ا بسیار موثر است.ارض تمایز ساختن آن از سایر عو. منحنی طیفی هر نوع عارضه در م[5] دهندخود نشان می

مربوط به نور طیفی البته در محدودة باشد.می ترکم نسبت به محدوده مادون قرمز نزدیک پوشش گیاهی در محدوده نور مرئی

زیادی از خود نشان بسیار مادون قرمز نزدیـــــــک گیاهان بازتاب  در محدودة طیفی .کندافزایش پیدا می بازتاب کمی ،سبز

 ل. دلیل این امرقرمز میانی گیاهان دوباره تاریک به نظر میرسند ولی نه به تاریکی محدودة او باالیدر محدودة  ودهندمی

خصوصیات  .[5] است که در این محدوده توسط آب داخل برگها و مواد سلولزی دیگر صورت میگیرد باالیی  بخاطر جذب

های گیاهی با های گیاهی مشخص نمود. شاخصتوان از طریق آنالیز طیفی با بکارگیری شاخصبیوفیزیکی گیاهان را می

های مختلف طیفی نور مرئی، مادون قرمز نزدیک، میانی و حرارتی عملگرها و تبدیالت ریاضی روی بازتاب طیفی در محدوده

توان با همبستگی بیشتر آن به پارامترهای بیوفیزیکی گیاهان، کارآیی یک شاخص گیاهی را می .[2]شوند. محاسبه می

ها بعنوان مثال؛ تاثیرات خاک، خاصیت حساسیت کمتر آن به فاکتورهای بازدارندگی در سنجش از دور و تفسیر داده

ترین شاخص گیاهی مورد عمده .[6] ودسنجنده، تعیین نم-ندسه تابش تارگتهغیرفتوسنتزیک گیاهان، اثرات اتمسفری، 

اغلب برای تعیین شرایط و مراحل رشد و  NDVI. شاخص [7]باشد ( میNDVIشده )استفاده، شاخص گیاهی تفاضلی نرمال

. تالشهای زیادی برای توسعه [2]گیرد دهی آن مورد استفاده قرار میبینی محصولزیست توده گیاهان کشت شده و پیش
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را بر روی نتایج آنالیزهای طیفی کاهش دهد.  مواردخاک و اتمسفر و سایر های جدیدی شده است تا تاثیرات پس زمینهشاخص

و برای کاهش  SAVI [8]زمینه خاک توسعه داده شده است می توان به تاثیرات پسهای گیاهی که به منظور کاهش از شاخص

های دیگری به منظور لحاظ اختالفات بازتاب طیفی در همچنین شاخص اشاره نمود. VARI [9]توان به اثرات اتسمفری می

، MSI [10] ،LWCI ]11] ،WI [12]توان به بخاطر کمبود میزان آب گیاهان توسعه داده شده است می SWIRو  NIRباندهای 

GVMI [13] ،SIWSI [14]  های دیگری هم چون در عوض شاخص .نموداشارهCWSI [15] ،ST [1] ،WDI [16]  وSI [17] 

های حرارتی گیاهان را توصیف کرده و نقض بسزایی در بسیاری از کاربردهای نیز ارتباط بین تنش )استرس( آبی و ویژگی

 کشاورزی دارد. 

 

 

 کاربردهای سنجش از دور در کشاورزی .4

 بینی عملکرد محصولپیش -1-4

های دولتی و بینی سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی برای سازمانمربوط به عملکرد محصول و پیش اطالعات

سازی، بازاریابی و حمل و نقل بسیار مهم است. چرا که عدم ت برداشت، ذخیرهاریزی عملیتولیدکنندگان در فرآیندهای برنامه

آورد. این مسئله در کشور گان و مصرف کنندگان بوجود میای برای تولیدکنندآگاهی از میزان عرضه و تقاضا مشکالت عمده

بینی عملکرد محصول، عرضه و تقاضا را با پیشتواند اده از فناوری سنجش از دور میتفایران بسیار حائز اهمیت بوده و  اس

های گیاهی استفاده شاخصتجربی بین محصول و -بینی عملکرد محصول از روابط آماریسنجش از دور برای پیش کنترل نماید.

بینی عملکرد محصول مبتنی ، برخی از مهمترین تحقیقات انجام گرفته در کاربرد پیش1. در ادامه در جدول [19, 18] نمایدمی

 بر فناوری سنجش از دور، به همراه جزئیات فنی و نتایج تحقیقات ارائه شده است.

 

 عملکرد محصول با فناوری سنجش از دور بینیپیش .1جدول 

و نوع  سکو  اهداف تحقیق

 سنجنده

 مرجع نتایج خاص

 [20] زنی گندمگیری طیفی در مرحله جوانهاهمیت اندازه  زمینی بین محصول گندم زمستانه پیش

 ر باندهای سبز و مادون قرمز قبل از گلدهیهمسبتگی باال بین اطالعات طیفی د  زمینی پیش بینی روغن زیتون زمستانه

 لدهیمان گهمسبتگی باال بین اطالعات طیفی در باند مادون قرمز و تبدیل لگاریتیم آن در ز 

[21] 

 [22] ها و مدل تک زمانههای چندزمانه در مقابل دادههای و مدلاهمیت و کارایی باالی داده  هوایی پیش بینی محصول ذرت

پیش بینی محصول شکر 
SUCROS 

 مانهزها و مدل تک های چندزمانه در مقابل دادههای و مدلاهمیت و کارایی باالی داده  هوایی

 ندزمانهبندی تصاویر چوابسته بودن پایداری مدل به تعداد و زمان 

 کارآیی پایین مدل در شرایط خشکسالی

[23] 

 [24] های چندطیفی در مدل رگرسیون خطیهمبستگی باال بین محصول برنج و داده  (UAVپهپاد ) پیش بینی محصول برنج

 [25] ای با محصوالت ذرت و سویا های طیفی حاصل از سنجنده ماهوارههمبستگی باال بین داده  ایماهواره سویاپیش بینی محصول ذرت و 

های های طیفی و محصوالت ذرت و سویا تحت مدل مبتنی بر شبکههمبستگی باال بین داده  ایماهواره بینی محصول ذرت و سویاپیش

 عصبی مصنوعی

[26] 
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 زدگی محصوالت کشاورزیتشخیص آفت -1-4

از  دوری آنها را شناسایی نمود. خصوصیات های سنجشدهد که با دادهزده این امکان را میدر بازتاب طیفی گیاهان آفت تغییر

توان؛ میزان و نوع سم مصرفی را با ها میبعد از تشخیص بموقع و صحیح آفت طیفی گیاهان سالم و آفت شده متفاوت هست.

حصوالت کشاورزی و نمود. این مسئله نقش بسیار مهمی در حفاظت از مزده تعیین توجه به سطح و شدت محصول آفت

زدگی در فتآ تشخیص، برخی از مهمترین تحقیقات انجام گرفته در خصوص 2در جدول همچنین حفاظت از آب و خاک دارد. 

 .ه استشدمحصوالت کشاورزی با فناوری سنجش از دور ارائه 

 
 زدگی در محصوالت کشاورزی با فناوری سنجش از دورتشخیص آفت .2جدول 

و نوع  سکو  اهداف تحقیق

 سنجنده

 مرجع نتایج خاص

 با آفت گندم NDVI  ،SIPIها همبستگی باال بین شاخص  زمینی تشخیص آفت گندم

  توسعه شاخصSIPI 

[27] 

آزمایشگاه در خردل 1تشخیص آفت شته

 ی و زمینی

 های همبستگی باالی شاخصNDVI ،RVI ،SIPI [28] به آفت شته در پنبه 

  LRDSI2و  LRDSI1توسعه دو شاخص جدید   زمینی زدگی برگ گندمتشخیص زنگ

 های وهمبستگی بسیار باالی شاخصLRDSI1  وLRDSI2 م با آفت زنگ زدگی برگ گند 

[29] 

 SRتشخیص بسیار دقیق آفت کرم ذرت با شاخص  هوایی تشخیص آفت کرم ذرت

 حصول صحت باال در بکارگیری تصاویر سنجش از دور آخر فصل 

[30] 

مقایسه کارآیی سنجش از دور هوایی در 

در شناسایی  سکوی هواپیما و پهپاددو 

 بیماری سبزینگی مرکبات 

 هوایی

پهپاد 

(UAV)  

 

 بندی باال در تصاویر صحت طبقهUAV  وایی هدر مقایسه با تصاویر 

  کارآیی باالی تصاویرUAV در تشخیص آفت مرکبات 

[31] 

 گیاهی در  هایارزیابی شاخص

 زدگی در نیشکرتشخیص بیماری زنگ

 EO-1 Hyperionدر تصاویر (« DWSI) بیماری-تنش استرس آبی»توسعه شاخص   ایماهواره

  قابلیت باالی تصاویرEO-1 Hyperion زدگی در محصوالت نیشکرگدر تشخیص بیماری زن 

 های مستخرج از باندهای قابلیت باالی شاخصVNIR های حساس به رطوبت در و شاخص

 زدگی نیشکرتشخیص بیماری زنگ

[32] 

زدگی برگ تشخیص عفونت قارچ و زنگ

 گندم 

خصوصا  گونی در اراضی زیر کشت گندممدر تشخیص ناه Quick Bird قابلیت تصاویر ماهواره  ای ماهواره

 در مراحل پایانی عفونت قارچ

 قابلیت به نسبت پایین تر در تشخیص عفونت قارچ در مراحل اولیه بیماری 

[33] 

 

 تخمین تنش آبی -2-4

های ویژه فناوری سنجش از دور، امکان تعیین تنش آبی در محصوالت کشاورزی است که مسئله بسیار یکی از قابلیت

توجهی در کمبود میزان آب در برگ گیاهان سبب تغییرات قابل مهمی در مدیریت آب و خاک و محصوالت کشاورزی است. 

های متنوعی برای تخمین میزان تبخیر و تعرق سطح برگ گیاهان شود. شاخصمیزان جذب و بازتاب امواج الکترومغناطیس می

، برخی از مهمترین 3در جدول . [34] شودتوسعه داده شده است که اکثرا در آنها از تصاویر مادون قرمز حرارتی استفاده می

 دور ارائه شده است.تحقیقات انجام گرفته در خصوص تخمین تنش آبی در محصوالت کشاورزی با فناوری سنجش از 

                                                           
1 Aphid 
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 تخمین تنش آبی در محصوالت کشاورزی با فناوری سنجش از دور. .3جدول 

نوع  سکو و  اهداف تحقیق

 سنجنده

 مرجع نتایج خاص

 قابلیت باالی تصاویر حرارتی در تعیین تنش آبی  زمینی تعیین تنش آبی با دوربین حرارتی دستی 

  ذرتتاثیرگذاری رژیم آبیاری در دمای محصول 

 یق ت دقدوربین حرارتی دستی به عنوان ابزاری برای کشاورزان در تهیه اطالعا

 های خاک و تنش آبیدر خصوص تغییرات مکانی ویژگی

[34] 

محصول با  آبیاری شروع تاریخ توسعه روشی برای تعیین

 سنجش از دور

بصورت نسبت شاخص بازتاب از محصوالت کامل آبیاری  RRIتوسعه شاخص   زمینی

 شده و آبیاری نشده برای تعیین تنش آبی در گیاهان

  کارآیی باالی شاخصRRI  در تعیین تنش آبی 

[35] 

ب آ( تاج پوشش گیاهان که معادل وزن EWTتوسعه پارامتر غلظت معادل آب )  هوایی روشی برای تعیین میزان آب در تاج پوشش گیاهانتوسعه 

 در سطح برگ گیاهان است

  وجود رابطه نزدیک بینEWT  و بایومث گیاهان وLAI  ارتباط خوب بینEWT 

 برگی همچون لوبیا، ذرت و کالوناهای فراطیفی هوایی در محصوالت پهنو داده

  ارتباط ضعیف بینEWT های فراطیفی هوایی در گندمو داده 

[36] 

)محتوای آب تاج  2CWCبررسی تغییرات روزانه وفصلی 

تجزیه و در باغ درختان گردوبا استفاده از  پوشش گیاه(

 باند طیفی  224در  تحلیل موجک پیوسته

 2180و  167، 1100موج در های سه طولبه ویژگی CWCباال  همبستگی  هوایی

 نانومتر

  حصول صحت باال در تعیینCWC باند موثر نتامبردهبا ترکیب سه 

[37] 

 و تنش آبی در باغات انگور CWSIهمبستگی باال بین شاخص   پهپاد  در تعیین تنش آبی UAVارزیابی تصاویر حرارتی 

  ی رارتحبهبود قابل توجه نتایج حاصل از تصاویر پهپاد در مقایسه با تصاویر

 هوایی به دلیل توان تفکیک مکانی باالی تصاویر حرارتی پهپاد 

[38] 

 [39] برای تعیین تنش آبی در تصاویر سنجش از دوری NDWIتوسعه شاخص کارآمد  ایماهواره ایتخمین تنش آبی با تصاویر سنجش از دور ماهواره

 [14] برای تعیین تنش آبی در تصاویر سنجش از دوری SIWSIتوسعه شاخص کارآمد  ایماهواره  نج تعیین تغییرات مکانی و زمانی محتوای آب در مزارع بر

 

 های هرزکنترل علف -3-4

ی برای رقابت با گیاهان زراعدر  علف های هرز صنعت کشاورزی است. های مهم تولید دراز جنبههای هرز کنترل علف

از های سنجشهای هرز با دادهکنترل علف را بدنبال دارند.کاهش کیفیت و کمیت محصول  ها،عوامل محیطی و نهادهتصاحب 

تر از اولی های علف هرز است که هدف دوم پیچیدهی گونهشناسایهای هرز از گیاهان زراعی و همچنین دوری شامل؛ تمایز علف

 ئه شدهارا 4ور در جدول دبا فناوری سنجش از  های هرزکنترل علفبرخی از مهمترین تحقیقات انجام گرفته در خصوص است. 

 است.

 

 

 

 

                                                           
2 Canopy water content (CWC) 
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 در محصوالت کشاورزی با فناوری سنجش از دور. های هرزکنترل علف .4جدول 

نوع  سکو و  اهداف تحقیق

 سنجنده

 مرجع نتایج خاص

کنترل طراحی و توسعه سیستم بینایی ماشین برای 

 های هرزعلف

ر تفکیک د (%97تا  80)در حدود  صحت باالهایی  با توسعه تکنیک  زمینی

 های علف هرزن گونهو تعیی های هرز از محصوالت کشاورزیعلف

  

[40-42] 

های هرز از ذرت و چغندر قند و همچنین تشخیص امکان تشخیص علف  زمینی های هرز در مزارع ذرت و چغندر قندکنترل علف

 های علف هرز با ترکیب اطالعات شکل، اندازه و رنگ گیاهان گونه

[43 ,44] 

نومتر نا 685,17و  675,98پتانسیل باالی باندهای طیفی قرمز متمرکز در   هوایی تشخیص علفهای هرز در مزارع ذرت

متر در نانو 830,43و  743,93متمرکز در  NIRو پتانسیل باالی باندهای طیفی 

 های هرزهای آلوده و عاری از علفپذیری ذرتتفکیک

[45] 

 ویر پهپادهای هرز از تصادر تشخیص علف گراتوسعه تکنیک شی  پهپاد  هرزهای ارزیابی قابلیت پهپادها در تشخیص علف

 های های مکانی، طیفی و زمانی در تشخیص علفتاثیرگذاری توان تفکیک

 هرز

[46] 

 های هرز در مزارع چغندر قند با تصاویرتعیین توزیع علف

 QuickBirdکانی باالی ای توان تفکیک مماهواره

های در تشخیص گونه ای از دور ماهوارهتصاویر سنجشقابلیت باالی   ایماهواره

 های هرزمتراکم علف

  های تنک در تشخیص گونه ای از دور ماهوارهتصاویر سنجشمحدودیت

 ی هرزهاعلف

 برای لیهاو گیری تصمیم ای درهاز دور ماهوارباالی تصاویر سنجش پتانسیل  

  خاص هرز علف های گونهکنترل 

[47] 

 

 گیرینتیجه -5

مزرعه و گیاه و های مبتنی بر سیستم اطالعات مکانی و سنجش از دور در ارزیابی و پایش دهد که روشتحقیقات نشان می

 ازدور های سنجشدهند. اطالعات حاصل از روشمحققان قرار می در اختیارتری را ، اطالعات صحیحهمچنین عملکرد محصول

عه رگونه مطالهز انجام اتوجه به این نکته ضروری است که قبل . زمینی داردبه دلیل پویایی بیشتر، تطابق بیشتری با واقعیات 

 ، دقت درر ارزیابی و پایشدیایی جغراف اطالعات هایسیستم و دور از سنجش علوم از ناشی مکانی هایتحلیلکاربردی درزمینه 

ی از ای و نیز اطالعات کافهای پایهدرک اصول و مبانی و تفاوت موضوعات مورد مطالعه و ضرورت داشتن آگاهی از علوم و دانش

ضوع و بررسی حصول نتایج بهتر نیازمند شناخت دقیق مو .ت حیاتی برخوردار استها در ارتباط با موضوع فوق از اهمیتکنیک

مچنین افزاری موجود و هافزاری و نرمقیق قابلیت انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی جدید با توجه به شرایط و امکانات سختد

 .های تحلیل مناسب استاستفاده از روش
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ABSTRACT 
The use of new techniques in the agricultural industry has dramatic effects on the conservation of natural 

resources. One of the techniques that can be widely used in the agricultural sector at all stages of planting and 

harvesting is the use of remote sensing technology and GIS. Ground based, aerial based and satellite based 

remote sensing in precision farming today is one of the effective techniques for controlling plants and increasing 

product performance.  Spectral analysis of remote sensing images, make it possible to extract vegetation indices 

to accurate prediction of product performance. Detecting of disease and pest damage, weed control, and also 

estimating water stress can be verified by carefully processing remote sensing images based on site specific crop 

management. The  paper  presents  examples  of  the  use of  remote  sensing  data  in the mentioned applications. 

It was observed that UAV images in the detection of citrus pests, thermal images in determining the water stress 

and the effect of spatial, spatial and temporal resolution of weed detection can be evaluated using remote sensing 

techniques and achieve satisfactory results. The results of this review study were presented in a table in which all 

of the evaluated indices for the detection of scourge, weed control and also the estimation of water stress were 

presented. 
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